معايري جودة JOSKIN
مواقع اإلنتاج

منشآت عىل أعىل مستوى من التطور
يف خدمة الزراعة

3

متت ّد رشكة  JOSKINعىل مساحة  150.000مرت مربّع موزّعة يف  5مواقع (بلجيكا وبولندا وفرنسا).
نعتمد أحدث التقنيات التي يكون بعضها فريدا من نوعه يف أوروبا :محاكاة ديناميكية ثالثية األبعاد ،الليزر
اآليل ،آلة الثني ،فوالذ شديد املقاومة ،الغلفنة بالغمس الساخن ،إلخ.

خدمة ما قبل البيع

خدمة ما بعد البيع

استفد من خربتنا

ضامن  3سنوات

اشرت بثقة :يتمتّع جميع عمالئنا بضامن ملدة  3سنوات (عىل جميع آالت  JOSKINالجديدة ما عدى
 )Cargo-Trackتحصل عىل دليل املستخدم و كت ّيب قطع غيار املنتج الذي تشرتيه ونهديك منوذج مصغر
آللتك !
تُساهم خدمة ما بعد البيع بشكل كبري يف زيادة مدة االستعامل ملنتوجك .قوتنا :توافر قطع غيار يف أي
وقت ومكان .متتد شبكة مبيعاتنا عرب أكرث من  50بلدا .بفضل مخزوناتنا الدامئة ،نقوم بإرسال قطع الغيار
املطلوبة يف غضون  24ساعة.

منذ  1968نحظى بثقة اآلالف من املقاولني واملزارعني املستعملني آلالت  JOSKINيوميا.
مجموعة كبرية من املنتجات تناسب احتياجاتك .مشورة حكيمة ترشدك يف اختياراتك.
استفد من معرفتنا املل ّمة بالخدمات الزراعية .إ ّن خدمة "ما قبل البيع" هي نتيجة خربتنا امل ُع ّمقة وابتكاراتنا
املتواصلة.

وحدة إنتاج  JOSKINبلجيكا ( 65.000مرت مربع)

مفصل لقطع الغيار
كت ّيب ّ
www.joskin.com
كت ّيب قطع الغيار الذي يُسلم عند رشاء أي آلة دليل عىل إتقان رشكة  :JOSKINفهو يضمن تعرف رسيع
عىل قطع الغيار وبالتايل تسهيل طلبها عند الحاجة .كام يتاح كت ّيب قطع الغيار عىل اإلنرتنت.

قوة الخربة !

T33716/140 > TONNE A LISIER-BRAS DE POMPAGE > 71538689 > 6060900697

فيكتور جوسكني

تأسست رشكة  JOSKINسنة  1968وهي أكرب منتج آلالت نرث السامد واملقطورات الزراعية يف العامل.
وأصبحت هذه الرشكة العائلية مجموعة عاملية تصدر إىل 50
بلدا.

مؤسس الرشكة واملدير العام

PARTS
LIVRE
DEBOOK
PIÈCES

منذ 1968
MODULO 2 14000 MEB
- Vacuum
DAUSQUE
AGRI SAS
AGENT
DAUSQUE AGRI SAS

MODULO 2 14000 MEB - Vacuum

T33716/140

MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

FR

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

GB

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

DE

.MTG DOUBLE BRAS AUTOPORTANT DR LONG

NL
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Silo-SPACE

Wago

Trans-KTP

Cargo-LIFT

Betimax
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مجموعة  JOSKINيف أرقام:
• تواجد يف أكرث من  60دولة
• عدد املوظفني يف عام  750 :2017شخصا
• عدد آالت  JOSKINاملصنعة يف عام  3500 :2017آلة
•  5مواقع تصنيع يف أوروبا
• امللفات متاحة عند الطلب أو عىل موقع الواب www.joskin.com

ثالث فئات من اآلالت استجابة لتطلعاتكم !

النقل

نرث األسمدة العضوية

TRANS-EX

TRANS-PALM

 FERTI-CAPمن  6,91إىل  13,97طن
 TORNADOمن  8,6إىل  22,4طن

مقطورة قالبة صغرية الحجم بجوانب مفصلية
●
●
●

خصيصا لنقل املنتجات الزراعية
ت ّم تصنيع هذه اآللة ّ
قاطرة قالبة تناسب الطرق الصعبة
حمولة من  8إىل  10طن

●
●
●
●
●

 SIROKOمن  5إىل  14,7طن

مقطورة قالبة متعددة االستعامالت حمولة  3إىل  9طن
نظام تفريغ الحمولة قالب ثاليث الجوانب كخيار
االرتفاع 400 :مم
ألواح جانبية ميكن فكها ذات قطاعات جانبية مغلقة
توسعات  300و 400و 500مم

 FERTI-SPACEمن  12,32إىل  27,2طن

آالت نرث األسمدة العضوية
●
●

TETRA-CAP

●
●
●
●
●

●
●
●

آالت نرث الطني السائل

TRANS-SPACE
مقطورة زراعية قالبة أحادية الهيكل

مقطورة قالبة بجوانب مفصلية
●

مضارب أفقية أو عمودية بقطر كبري ،لنرث بعرض كبري
تفتيت مثايل
أسنان انعكاسية الدوران من فوالذ  HARDOXالستخدام أطول
ونرث ممتاز

●

من  6إىل  16طن
قالب ثاليث الجوانب :ميني/يسار والجانب الخلفي
إنتاج عىل نطاق واسع بفوالذ شديد املقاومة من صنف 420
هيكل مغلفن
جوانب مفصلية ميكن فكها متاما ذات قطاعات جانبية مغلقة  600 ،500 -و 800مم
إمكانية ايصال مقطورة قالبة أخرى

●
●
●
●
●
●

سعات من  5إىل .27,2مرت مكعب
هياكل مغلفنة أو مطلية
هياكل من فوالذ شديد املقاومة
هياكل ضيقة أو واسعة

سعة من  10إىل  50مرت مكعب ،ومن  8إىل  24طن
جسم أحادي الهيكل مستدق
أرض ّية بسمك  4مم من فوالذ  400HARDOXوجوانب بسمك  4مم من فوالذ شديد املقاومة.
هيدرولييك ثاليث املحاور :نظام تعليق محوري هيدرولييك
توسعات من األلومنيوم من  250مم إىل  1000مم وأغطية (اختياري)
محاور توجيه

VOLUMETRA

DRAKKAR

من  12500إىل  28000لرت

 MODULO2من  2500إىل  18000لرت

آالت نرث الطني السائل

●
●
●

تضم مجموعة آالت  JOSKINلنرث الطني السائل عىل أكرث من  75منوذج .أكرث من  700خيار لتلبية احتياجاتك .تعتمد
 JOSKINعىل نوعية خاصة من الفوالذ يتم اختيارها بعناية .ميكن تجهيز جميع صهاريج الطني السائل بأدوات خلفية
حسب حاجتك.

مقطورة متعددة االستعامالت -ال تدفع ،ال تقلب ،تنقل!
●
●

ثبات وحامية قصوى و تفريغ الحمولة بدون قلب
توسعات (قابلة للفك أو هيدروليكية) وأغطية وأداة تفريغ كخيار

سعات من  2500إىل  28000لرت
صهريج مغلفن من الداخل والخارج الستعامل أطول
مديالت أحادية أو ثنائية أو ثالثية املحاور

• الحجم من  24إىل  58مرت مكعب
● مقطورة متعددة االستعامالت ( نقل العلف األخرض املحفوظ والذرة وشمندر السكر والبطاطس والحبوب إلخ)...
● تفريغ الحمولة باعتامد أحزمة متحركة وجدار أمامي متحرك

 EUROLINERمن  20000إىل  28000لرت

